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Vorigeweekwas het dan
eindelijk zover. De finale
raadwergadering die zou
besluiten over de eventuele
plaatsing van windmolens
op IageWeide.Van het oor-
spronkelijke planvoor
tenminste tien molens
waren er, na alle discussies
in de afgelopenjaren, nog
maximaal zes overgebleven.
Nu moest de kogel door de
kerk.
Voor het debatbegonwas
het al duidelijkdat er geen
meerderheid voor de
molens zou zijn. PvdA en
D66 hadden aldirect nahet
collegebesluit vorig jaar
latenweten datze hun han-
denvan het project af
trokken. We hadden het dus
in tien minuten kunnen
afdoen, maar zo werkt het
niet in de gemeenteraad.
Zrker niet als erverkiezin-
genvoor de deur staan.
Onder het motto groen,
groener, gr|()enst moest
iedereen natuurlijk laten
zien hoe begaan men is met
de toekomst van onze pla-
neet en dan moeterheel
wat gepraatworden om het
afschieten van een alterna-
tiwe energiemogelijkheid
renhf te klefsen-



Centraalinhetdebatstond I
hetbegripdraagvlakonder I

de Utrechtse bwolking. Er
hadden immers ruim dui-
zendmensengereageerdop I
deplannenendaarvanwas c

tweederdetegenhetplan. c
ïbegegeven,ikhebnogzel- t
denmeegemaaktdater t
zoveelreactiesgekomenzijn t
opeenplanvandegemeen- c
te. Die mag je nietzo maar v
aandekantschuiven.Aan e
deanderekantzegthetfeit'r
datpakweg250.000Utrech- d
ters,ikgamaarevenuitvan g
hetaantalstemgerechtig- d
den,nietgereageerd rr
hebben, misschien nog wel
meer.
Opvallend w"as dat verant-
woordelil'k wethouder De
Rijk verzuchtte dat we er
misschien beter een refe-
rendum over hadden
kunnen houden. Haar partij
staat niet bepaald bekend
als een voorstander van dit
soort volksraadplegingen
maar blijkbaar heiligt het
doel de middelen. De reactie
van D66 datzo'n referen-
dum niet eer$kzouzijn
voor de tegenstanders was
zo mogelijk nog geliker. Wij
kunnen ons allemaalnog
goed herinneren hoe
enthousiast D66 was voor
de stemdesvolksbij het
onderwerp koopzondagen
zonder zich te belreunen
om de klachten van bewo-
nersvan debinnenstad.
Voor de goede orde, ikwas
ook tegen die zes windmo-
lens omdat ikvind dat ie in
een dichtbebouwd gebied
geen wind moet zaaien. Dan
oogstie storm en dan staan
ze toch stil.

Reageren op de columnkan
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